
SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ ROKU VÍRY 
PŘÍMLUVY 

Celebrant: 
Bratři a sestry, v obnovené víře, kterou jsme právě vyznali, a s velkou 
důvěrou se nyní obraťme se svými prosbami k našemu Pánu Ježíši 
Kristu, Králi nebe i země.  

Sbor předzpívá:     Všichni opakují: 

Kyrie, Kyrie eleison     Kyrie, Kyrie eleison 

1. Na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje, apoštolů našich předků a patronů Evropy, 
dej, Bože, abychom svou víru statečně vyznávali, věrně podle ní žili a s apoštolskou 
vynalézavostí ji také předávali svým současníkům.  

2. Na přímluvu svatého Vojtěcha dej, aby církev v naší vlasti stála vždy na straně 
národa a neúnavně pracovala na jeho mravní i duchovní obrodě.  

3. Na přímluvu svatého Václava dej, aby ti, kterým je svěřena politická a ekonomická 
zodpovědnost, byli dobrými a zodpovědnými správci naší země.  

4. Na přímluvu sv. Jana Sarkandra nám dej dostatek kněží, kteří by duchovně vedli 
tvůj lid jako dobří pastýři. 

5. Na přímluvu svaté Zdislavy dej našim rodinám lásku, úctu a věrnost, aby děti 
zakoušely jistotu rodinného zázemí; ženy byly dobrými manželkami a matkami 
a muži skutečnými muži a dobrými otci. 

6. Na přímluvu svatého Víta dej naší mládeži radost čistých srdcí a odvahu k věrnosti 
křesťanským ideálům, aby vyzrála v osobnosti, které budou nadějí národa. 

7. Na přímluvu svaté Ludmily veď naše seniory, aby v roli babiček a dědečků našli 
smysl svého života a předávali mladé generaci svou životní moudrost a zkušenost 
přátelství s Bohem.  

8. Na přímluvu blahoslavených pražských mučedníků nám dej odvahu odmítat 
požitkářský způsob života, abychom byli schopní přinášet oběti z lásky k tobě. 

9. Na přímluvu svaté Anežky dej pracovníkům ve zdravotnictví a v charitách, aby 
k trpícím přistupovali s láskou, dokázali jim vytrvale sloužit a zakoušeli pomoc 
a podporu veřejnosti. 

10. Na přímluvu svatého Jana Nepomuckého dej, aby nespravedlivě stíhaní, mučení 
a popravení v těžkých dobách totalit dosáhli věčné radosti v nebi. 

Celebrant: 
Děkujeme ti, Pane, náš Králi, za zástup patronů a světců z našeho rodu. 
Nauč nás žít svou víru tak radostně a věrně, abychom byli jejich 
dobrými následovníky a jako oni dosáhli nebeské radosti. Neboť ty 
žiješ a kraluješ na věky věků. 

Všichni: Amen. 


